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Stat till, utom penninge Lön, och det Käns betydligt för oss, nog siär vi oss
nu rätt bra ut, det värsta är att Otto här har sä mycket arbete att Han har
svårt att ensamn hinna mcd alt. halfan fjärdendels väg härifrän har Björ
kenheim en annan Egendom, och Otto är Bokhållarc ochsä pä den, och
har Magazins förvaltningen på begge ställena, utom ait annat spräng mcd
järn försäligning, och ut, och in vägningar. Papperet blef nu heit hastigt
siut därföre skall jag ochså siuta. Hälsa mina bekantta bland hvilka Du ej
Giömmer Agatha Nervander. Lilla Anna beder hälsa Morbror Janne, och
låfvar bli en sneller flicka till des Morbror kommer och hälsar pä henne.

10 Din Tillgifna Syster
Anna Essen
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HUR, JVS handskriftssarn!ing

Heders Broder

20 Uka oförmodat som oväntadt var det bref som vi för nägon tid tillbaka
erhöll frlin Dig. Det var sä gammait att om det hade dröjt längre på vägen
hade det möjiigen kunnat förfaras.

Din förmodan om vår familjs förökelse inträffade dagen efter sedan vi
inhändigadt Ditt bref eller den 8:de Februarii, mcd en välskapad Flicka.1
Anna och Barnet voro i början ovanligt friska; men sedan hafva dc bägge
haft sina krämpor. Dock synes ali fara åtminstone mcd Anna no vara
förbi. Den 17:de 1 förra mänaden blef Barnet Döpt och fick namnet Anna
Ottilia. Ja Gud var iof för alt — pris och ära ske honom.

Det är för underligt att vi på hela året icke haft nägon underrätteise af
30 Föräldrarna pä Palo. ilvem som är närmast, Du, August eller jag att

dem bispringa vet jag ej. Kanske äro vi alla lika. Ätminstone hetraktar
jag mig lika nära som ni. Och Gud vet att viljan hafver jag men saknar
förmägan.

Jag har dessa sednare tider ämnat skilja mig från Björken>heim och
umgäts mcd en pian som mcd Guds hjelp hade kunnat komma att uti
mänga afseenden gagna mycket; men helt hastigt och genom en aldeles
oförmodad orsak är jag åt,minstone för det närvarande urständ-satt att
densamma fullföija. Will Oud och det ännu finnes nägon rätt tänkande
man i värt land så kan detta mcd tiden ännu ske. Jag har ätminstone ännu

40 ej gifvit alt hopp förlorat.
Utan att hafva någodt synnerligt vidare att tillägga hälst tiden icke

tilläter mig att vara vidlyftigare, sä måste jag nu siuta, förblifvandes
städsc

Brors!
Redlige Vän & tjenare

0. v. Essen.
Wuojoki d:n 16 mars 1837.
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HUB, Svenska Litteratursäl!skapets arkiv

Vän Calle! Dina ord äro halft förskräckande. Betänk att ali andelig feber
är andehg egoism. BefalI Dig Gud i händer 1 afseende å tilibörlig öd
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mjukhet. kom i håg dem, som seklers lopp lefvat och verkat med en
förm(å)ga långt öfver vår omedelbara erfarenhet och se huru litet är
gjordt. Lita på, att hvad Du förmått uttänka är mångfaldiga Repriser,
med en skarpsinnighet, hvilken ingendera af oss kan bekumpa, veder
lagdt. Jag kommer till Dig efter slutad lection.

Snellman.
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HUA, Cenrralförvalrningens arkiv

Magnifice Domine Rector,
så ock
Ampiissimum Consistorium Academicum!

Sedan Eders Magnificence och Amplissimum Consistorium, under sist
ledne Februarii månad, behaat benäget tilidela mig det ena af de till
Understöd för unga Litteratörer vid Universitetet anslagna Stipendier,
vägar jag ödmjukast an,hålla, att Eders Magnificence och Amplissimum 20
Consistorium ville gifva denna mig visade gunstbetygelse ett mångdubb
mdi värde, genom mig tilldelad räuighet att. 1 afräkning å detta Under
stöd. uppbära af den besparing, som torde förefinnas, ett års belopp.
samt sålunda befria mig frän stundens betrvck.

Såsom nägon ringa ursäkt för denna min djerfva begäran, vågar jag
anföra: att redan vid första gången skedd utdelning af detta understöd ett
dylikt förfarande blifvit iakttaget; samt att jag nära nog på den tid af ett
år. för hvilken jag, i händelse min begäran blefve beviljad. komme aLI
uppbära UndersLödet, icke lyckats genom något utgifvet arhete päkalla
Eders Magnificences och Amplissimi Consistorii belönande uppmark- 30
samhet. Jag vågar vidare såsom, titel för en sådant mig bevisad ynnest
anmäla: att den Logik, hvaraf manuscriptet, till endel, redan förut varit
understäld den Högädla Philosophiska Facultetens pröfning, och af den
na Facultet erhållit en icke missgynnande Recommendation till Eders
Magni,ficence och Amplissimum Consistorium, numera är under tryck
ning, och mcd det försia skall lemna pressen.

Mcd djupaste HögakLning har jag äran framhärda

Eders Magnificences
sä ock 40

Amplissimi Consistorii Academici
Odmjukaste Tjenare
Joh. Vilh. Snellman

199 ANSÖKAN TILL UNIVERSITETETS KANSLER
1. VII 1837
HUA, Kanslersämberers arkiv

Högborne Storfurste, Cesarevitsch och 50
Tronföljare, Alexanders Universitetets
i Finland Höge Cansler!

l4os Eders Kejserliga Höghet vågar jag undcrdånigst anhålla om nådigt
tillstånd ait i enskil,ta ärender resa till Konungariket Sverge och derstädes


